Túra olympijských nádejí TON 2018
1. ORGANIZÁTOR:
Hlavný organizátor:

1.1.

Slovenská golfová asociácia
Spoluorganizátor:

1.2.

Golfové kluby :
o Penati Golf Club
o Red Oak Golf Club
o Golf & Country Club Hron
o Golfový klub Hrubá Borša

2. CIEĽ A POSLANIE SÚŤAŽE:
a)
b)
c)

Dlhodobá súťaţ SKGA pre klubové druţstvá a jednotlivcov
Pravidelná previerka výkonnosti jednotlivcov v najmladších kategóriách
Zapojiť do súťaţe čo najväčší počet registrovaných golfistov

3. FORMÁT TON:
a) Na kaţdom turnaji TON sa budú vyhodnocovať prvé 3 miesta v súťaţi jednotlivcov v kaţdej kategórii
(viď časť Kategórie)
b) Za umiestnenie hráčov v jednotlivých kategóriách je stanovený príslušný počet bodov (podrobnosti viď
časť Hodnotenie). Jednotlivec a druţstvo, ktoré získajú počas sezóny najviac bodov sa stávajú víťazmi
juniorskej túry TON SKGA
c) Súťaţ sa otvára v 4 kategóriách (viď časť Kategórie), kaţdá sa hodnotí samostatne
d) Hrá sa na rany brutto
e) Víťazi turnajov a celkoví víťazi získajú symbolické ceny

4. KATEGÓRIE:
4.1. Kategórie pre súťaž družstiev:
Kód

Názov

T

Team

Boys + Girls

Vek

HCP

0 - 14 rokov

0 – 26,4

Rok narodenia
2004

a viac

a) Na kaţdom podujatí sa klubu započíta 6 najlepších výsledkov hráčov klubu bez ohľadu na kategóriu.
Klub, ktorý má po základnej časti najviac bodov získava titul „Klub olympijských nádejí 2018“.

4.2. Hlavné kategórie pre celkovú súťaž jednotlivcov:
Kód

Názov

A

Midi

B

Vek

HCP

Rok narodenia

Boys

13 - 14 rokov

0 – 26,4

2004

2005

Midi

Girls

13 - 14 rokov

0 – 26,4

2004

2005

C

Mini

Boys

0 - 12 rokov

0 – 26,4

2006

a viac

D

Mini

Girls

0 - 12 rokov

0 – 26,4

2006

a viac

a) v týchto kategóriách sa vypisuje dlhodobá súťaţ jednotlivcov
b) v týchto kategóriách budú vyhlásení víťazi TON
4.3. Turnajové kategórie pre súťaž jednotlivcov:
Kód Názov

Vek

HCP

Rok narodenia

A

Midi

Boys Master 13 - 14 rokov 0 – 26,4

2004

2005

B

Midi

Girls Master 13 - 14 rokov 0 – 26,4

2004

2005

C

Mini

Boys Master 0 - 12 rokov

0 – 26,4

2006

a viac

D

Mini

Girls Master 0 - 12 rokov

0 – 26,4

2006

a viac

a) v týchto kategóriách sa budú hrať jednotlivé turnaje TON
b) budú v nich vyhlásení víťazi týchto turnajov (ceny za 1. aţ 3. miesto)
c) za umiestnenie v kategóriách A,B,C,D získavajú hráči body do celkového rebríčka (viď časť
Hodnotenie)

5. PRIHLÁSENIE A ÚČASŤ V SÚŤAŽI:
5.1. Súťaže družstiev sa môžu zúčastniť:
Druţstvá členských klubov SKGA
5.2. Súťaže jednotlivcov sa môžu zúčastniť:
Všetci hráči registrovaní v SKGA spĺňajúci kritériá pre danú kategóriu
5.3. Prihlásenie jednotlivcov do súťaže a na jednotlivé turnaje:
a)
Hráči sa prihlasujú na jednotlivé turnaje samostatne cez server SKGA
b)
V prípade veľkého záujmu si SKGA vyhradzuje právo obmedziť počet prihlásených, tak aby nebola
prekročená maximálna kapacita ihriska
c)
Pri prekročení kapacity súťaţe majú prednosť pri prihlásení hráči s niţším HCP
5.4. Kapitán družstva:
a) Kaţdé druţstvo zastupuje voči Súťaţnému výboru „Kapitán druţstva“
b) Kapitán druţstva je osobou splnomocnenou klubom
c) Kapitán druţstva je povinný zúčastniť sa na finálovom turnaji

6.ŠTARTOVNÉ A POPLATKY:
a) Štartovné na turnaj pre hráčov: 20 € / turnaj jedno hracie kolo

7. ORGANIZÁCIA TURNAJOV
7.1. Slovenská Golfová Asociácia (SKGA) zabezpečí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

propozície a kalendár jednotlivých podujatí súťaţe
zostavenie a publikáciu štartovacej listiny
účasť členov súťaţného výboru na kaţdom turnaji (min. 1 člen)
prípravu ihriska – v zmysle značenia
propagáciu turnaja
ceny pre víťazov

7.2. Usporiadajúci klub zabezpečí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rezerváciu ihriska v dohodnutom termíne
účasť dostatočného počtu organizátorov
zabezpečenie organizácie jednotlivých turnajov priamo na mieste konania
materiálne vybavenie rozhodcov a organizátorov
účasť rozhodcov, min. traja
účasť marshalla / štartéra
kontrolu spracovania a vyhlásenie výsledkov
výber poplatku za hru 20 € za hráča
zdravotnícku sluţbu (rýchle zabezpečenie zdravotníka v prípade potreby)
riešenie protestov ( Súťaţný výbor )

8. HRACÍ SYSTÉM
8.1. Hrací systém turnajov
Kód

Názov

HCP

Spôsob hry

Odpaliská*

A

Midi

Boys Master 0 – 26,4

18 jamiek

na rany

Ţlté

B

Midi

Girls Master 0 – 26,4

18 jamiek

na rany

Červené

C

Mini

Boys Master 0 – 26,4

18 jamiek

na rany

Ţlté

D

Mini

Girls Master 0 – 26,4

18 jamiek

na rany

Červené

8.2. Pohár Prezidenta SKGA – účasť na turnaji
kaţdý tím má 4 hráčov
kaţdý klub, ktorý hrá súťaţ druţstiev má právo postaviť jeden 4 členný tím
ak bude v súťaţi menej ako 10 druţstiev, môţu niektoré kluby postaviť na turnaj aj viac tímov
právo zostaviť druhý tím má ako prvý ten klub, ktorého druţstvo sa nachádza na 1. mieste priebeţného
poradia súťaţe druţstiev
e) po ňom získavajú postupne toto právo ďalšie druţstvá klubov v priebeţnom poradí, aţ do naplnenia
potrebného počtu tímov a hráčov
f) Pohár Prezidenta SKGA sa hrá v jednej spoločnej kategórií (bez ohľadu na vek, hcp a pohlavie hráčov)
a)
b)
c)
d)

8.3. Pohár Prezidenta SKGA – hrací systém
a)
b)
c)
d)

turnaj sa hrá ako súťaţ druţstiev na jamky
veková kategória juniorov do 16 rokov
kapitáni jednotlivých klubových druţstiev nominujú jeden alebo viac 4 členných tímov (viď časť 8.2.)
pred turnajom budú jednotlivé tímy vylosované do dvojíc, pričom v jednej dvojici nemôţu byť dva tímy
jedného klubu

e) vylosované tímy zohrajú proti sebe nasledovné hry:
- 1x foursome
- 2x singles
f) za víťazstvo v kaţdej hre získava víťazný tím 1 bod
g) pokiaľ sa niektorá hra skončí nerozhodne oba tímy získavajú 0,5 bodu
h) v prípade nepárneho počtu tímov bude systém nasadenia nasledovný:
- pre hru single budú hráči vylosovaní štandardne do dvojíc /v jednej z dvojíc bude hrať prvý
nasadený z druţstva proti druhému nasadenému z iného druţstva/
- pre hru foursome bude k poslednej vylosovanej dvojici priradená ostávajúca dvojica, bodovanie
bude nasledovné – víťazná dvojica na jamke získava 1 bod, druhá dvojica 0,5 bodu a posledná
0 bodov. V prípade ak dve dvojice získajú najniţšie rovnaké skóre obdrţia 0,5 bodu, tretia
dvojica s vyšším skóre 0 bodov, ak majú všetky tri dvojice rovnaké skóre získavajú 0,5 bodu
i) víťazom Pohára Prezidenta SKGA sa stáva ten tím, ktorý získa z jednotlivých hier najvyšší počet bodov
j) pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje rozohrávka do prvého rozhodnutia
k) na rozohrávku (hrá sa single na jamky) nominuje kaţdý tím jedného hráča (nominuje Kapitán)

9. SYSTÉM HODNOTENIA:
9.1. Hodnotenie turnajov
a) na kaţdom turnaji sa udeľujú ceny za prvé tri miesta v kaţdej kategórii podľa hracieho systému (bod 9.)
b) o poradí hráčov v jednotlivých kategóriách rozhoduje lepší výsledok na rany podľa hracieho systému
c) o poradí pri rovnakom výsledku sa rozhoduje podľa platného Súťaţného poriadku SKGA (článok 2.5.3
pre kategórie hrané na rany)
2.5.3 V súťažiach bez vyrovnania rozhoduje o poradí:
a) o 1. miesto rozohrávka do prvého rozhodnutia
b) o lepšom umiestnení na ďalších miestach postupne
- lepší výsledok z posledného kola
- lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och,1-nej jamke
c) ak nerozhodne žiadne kritérium, nasleduje losovanie
9.2. Hodnotenie priebežného a konečného poradia jednotlivcov TON
a) za umiestnenia na jednotlivých turnajoch získavajú hráči v kategóriách stanovený počet bodov
(bod 9.3)
b) priebeţné a konečné poradie v hlavných kategóriách (bod 9.2) sa určuje na základe súčtu bodov za
umiestnenie
c) do konečného rebríčka sa hráčovi započítava:
- súčet 6 najlepších výsledkov túry TON
d) pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí účasť na vyššom počte turnajov TON 2018
e) Olympijskými nádejami pre rok 2018 sa stávajú víťazi jednotlivých kategórií A,B,C,D
9.3. Body za umiestnenie
a) poradie v kaţdej kategórii sa na jednotlivých turnajoch boduje nasledovne:
Kategórie A, B, C, D
Poradie
Rany
Počet bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20
16
13
12
11
10

Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Body
Body
Body
Bod

9.4. Hodnotenie priebežného a konečného poradia súťaže družstiev TON
a) na kaţdom turnaji sa stanoví aj poradie súťaţe druţstiev
b) poradie druţstiev na turnaji sa určí na základe celkového súčtu 6 najlepšie bodovaných ohodnotení
hráčov daného druţstva v kategóriách A, B, C, D
c) do konečného rebríčka súťaţe druţstiev sa započítava:
-súčet bodov druţstva z jednotlivých kôl túry
d) druţstvo, ktoré získa na konci základnej časti najväčší počet bodov sa stáva víťazom súťaţe druţstiev
e) pri rovnakom počte bodov rozhoduje o konečnom poradí lepší výsledok druţstva na Pohár Prezidenta
SKGA
f) klub s najvyšším počtom bodov získava titul Klub olympijských nádejí 2018

10. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
a) hrá sa podľa platných Pravidiel golfu vydaných R&A v roku 2016 a podľa Miestnych pravidiel daného
ihriska
b) použitie elektronických prístrojov na meranie vzdialeností je zakázané
c) nosiči (caddies) sú zakázaní
d) počas turnaja je zakázaná „cudzia pomoc“ v podobe trénerských, alebo taktických rád rodičmi, alebo
trénermi, s výnimkou podávania občerstvenia na odpalisku 1. a 10. jamky a poskytnutia prvej pomoci.
Je však povolená rada Kapitána, ktorý bude ale druţstvom označený pred turnajom
e) na regulárnosť súťaţe dohliadajú delegovaní rozhodcovia
f) pomalá hra môţe byť potrestaná napomenutím, pri opakovanom napomenutí 1 trestnou ranou pri 3.
napomenutí 2 trestnými ranami
g) za hrubé nešportové správanie môţe byť hráč vylúčený zo súťaţe v zmysle Pravidla 33-7
h) protest je moţné podať v zmysle Pravidiel golfu pred vyhlásením definitívnych výsledkov súťaţe
i) rozhodnutie Súťaţného výboru je konečné
j) divák – so skupinou (flajtom) môžu chodiť aj diváci, ale komunikovať s hráčmi a nosičmi
(caddies) nemôžu. Odstup od skupiny (flajtu) by mal byť aspoň 30 m. Majú zakázané vstupovať
na jamkovisko a musia sa riadiť pokynmi rozhodcov. Súťažný výbor má právo obmedziť pohyb
divákov na ihrisku, príp. ho zakázať /kvôli bezpečnosti divákov a hráčov/
k) tréningové kolo je individuálne
l) hráči a vedúci klubov sú povinní rešpektovať a riadiť sa pokynmi riaditeľa súťaţe, prípadne osobami
ním poverenými

12. KALENDÁR
Dátum

Deň

Klub

Miesto

14.-15.4.

So-Ne

Penati GC

Penati GR / Legend Course

19.-20.5.

So-Ne

Red Oak GC

Red Oak GR Nitra

4.-5.7.

Str-Štv

G&CC Hron

Tri Duby GR, Sliač

Poznámka

22.-23.9.

So-Ne

GK Hrubá Borša

GR Hrubá Borša

12.10.

Pia

G&CC Hron

Tri Duby GR, Sliač

Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja.

Pohár Prezidenta

